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Felvételi ponthatárok 
A Juhász Byula Tanárképző Főiskoláról 

Angol-francia szakpár 100; angol-latin 100; angol-ma-
gyar 100; angol-matematika 102; angol-művelődésszervező 
97; angol-német 100; angol-olasz 100; angol-orosz 102; 
angol-történelem 106; angol-pedagógia 88. 

Biológia-földrajz szakpár 105; biológia-kémia 100; bio-
lógia-környezetvédelem 100; biológia-technika 100; bio-
lógia-testnevelés 92. 

Ének-zene, karvezetés 93; ének-zene-hittanár 86; ének-
zene-magyar 100; ének-zene-matematika 87. 

Fizika-kémia szakpár 105; fizika-matematika 91; fizika-
technika 80. 

Fö ldra jz -matemat ika szakpár 93; földrajz-ra jz 82; 
földrajz-testnevelés 79. 

Francia-magyar szakpár 100; francia-latin 100; francia-
matematika 98; francia-művelődésszervező 101; francia-né-
met 100; francia-olasz 100; francia-orosz 100; francia-törté-
nelem 102; francia-pedagógia 100. 

Kémia-matematika szakpár 94. 
Könyvtár-magyar szakpár 100; könyvtár-történelem 

100. 
Latin-magyar szakpár 100; latin-matematika 100; latin-

művelődésszervező 100; latin-német 100; latin-olasz 100; 
latin-orosz 100; latin-történelem 106; latin-pedagógia 90. 

Magyar-hittanár szakpár 85; magyar-művelődésszervező 
106: magyar-német 102; magyar-olasz 94; magyar orosz 
95; magyar-történelem 106. 

Matematika-német szakpár 103; matematika-olasz 100; 
matematika-orosz 100; matematika-rajz 92; matematika-
számí tás technika 91; matemat ika- technika 100; 
matematika-testnevelés 79. 

Művelődésszervező-német szakpár 97; művelődésszer-
vező-olasz 100: művelődésszervező-orosz 100; művelődés-
szervező-történelem 105. 

Német-olasz szakpár 100; német-orosz 100; német-törté-
nelem 106; német-pedagógia 90. 

Olasz-orosz szakpár 100; olasz-történelem 102; olasz-
pedagógia 100. 

Orosz-történelem szakpár 100; orosz-pedagógia 100. 
Számítástechnika-technika szakpár 80. 
Testnevelés-rekreáció szakpár 100; testnevelés-hittanár 

74; testnevelés-sportszervezés 99. 
Pedagógia-technika szakpár 92. 
Angol nyelvtanári szak 100; francia nyelvtanári 100; 

német nyelvtanári 100; olasz nyelvtanári 91. 
Német nemzet i ség i -ének-zene szakpár 92; német 

nem/.-földrajz 90; német nemz.-matematika 100; német 
nem/.-művelődésszervező 91; német nemz.-rajz 100; német 
nemz -testnevelés 91; német nemz.-történelem 100; német 
nem/.-biológia 104; német nemz.-angol 112; német nemz.-
francia 102; német nemz.-latin 103; német nemz.-magyar 
95. 

Román nemzetiségi-angol 84; román nemz.-biológia 
88: román nemz.-földrajz 98; román nemz.-francia 100; 
román nemz.-hittanár 90; román nemz.-magyar 102; román 
nem/.-matematika 100; román nemz.-művelődésszervező 
100: román nemz.-német 92; román nemz.-rajz 90; román 
nem/.-testnevelés 74. 

Szlovák nemzetiségi-rajz 104; szlovák nemz.-magyar 
70; szlovák nemz.-orosz 100; szlovák nemz.-testnevelés 89; 
szlovák nemz.-történelem 100. 

Művelődésszervező levelező tagozat 112. 

• Ritorna vincitor! Térj vissza 
győztesen! - énekli a kórus 
Radamesnek mielőtt elindul az 
etiópok elleni hadjáratba. Ma-
rio Malagnini már tavaly, a 
Carmen Don Joséjaként meg-
győzte a közönséget, s remél-
hetjük, hogy idén az Aida Ra-
dameseként is győztesként tér 
vissza a szabadtéri színpadára. 
A klasszikusan szép hanggal 
rendelkező jóképű, fiatal, intel-
ligens énekes vérbeli olasz, te-
norista, azt beszélik róla. nagy 
nőcsábász is... 1958-ban szüle-
tett, a Garda-tó mellett Bres-
ciában él. A korai Verdi-ope-
rákban tűnt fel, a veronai aré-
nában Verdi Attilájában mutat-
kozott be. Azóta meghódította 
az Egyesült Államok és Euró-
pa nagy operaszínpadait, Bécs-
ben Jósé Carreras-szal felvált-
va énekelt a Carmenben. Te-
norhiányos hazánkban ritka 
szép élmény őt hallani. A pró-
bák szünetében öltözőjében be-
szélgettünk. 

• A szegedi Carmen óla el-
telt egy év, merre járt, mit 
énekelt? 
- A helyszíneket és az idő-

pontokat hamar elfelejtem, ami 
kapásból eszembe jut: Német-
országban több helyen is be-
mutatkoztam a Macbeth-ben, 
Hamburgban énekeltem Pin-
kertont, Mexikóban Cavara-
dossit, legutóbb Párizsban lép-
tem fel az Aidában. Franciaor-
szágban koncerteket adtam, 
amit felvett a televízió. 

„Radames a szerelmet választja" 
Egy igazi hőstenor: Mario Malagnini 

• Tavaly az operagálán is 
nagy sikere volt, de csak 
egy áriát énekelt. Idén mit 
várhatunk? 
- Tavaly nem tudtam, hogy 

többet is lehetett volna énekel-
ni, nem volt nálam kotta, ezért 

Fotó: Nagy László 

nem vállalkozhattam többre. 
Pedig szerettem volna, mert ki-
tűnő volt a hangulat. Még nem 
állítottam össze az idei műso-
romat, de ha most is olyan si-
ker lesz, mit tavaly, akkor nem 
fukarkodom majd a ráadással. 

• Hogy érezTe magát ta-
valy, mennyire ismerte már 
meg a várost? 
- Nagyon kevés időm ma-

radt a városnézésre, mert egyik 
előadást a másik után kellett 
énekelnem. Arra emlékszem, 
hogy őrületes meleg volt, de 
nagyon jól éreztem magam. 
Csak akkor térek vissza ugyan-
oda énekelni, ha jól érzem ott 
magam, sikeresek az előadá-
sok. tetszik a környezet, fogé-
kony a közönség. 

• Láthatóan nagy örömmel 
énekli Radames szerepét, 
mit kedvel benne legjob-
ban? 
- Radames olyan személyi-

ség, akinek két dolog között 
kell választania. Vagy Aida 
szerelmese lesz és elszökik a 
hazájából , vagy pedig nagy 
hadvezérré válik, akit hősként 
ünnepel majd a nép. Ez a kér-
dés ma is nagyon aktuális, hi-
szen ma is sokan állnak olyan 
választás előtt, hogy vagy a 
karriert, vagy a szerelmet kell 
választaniuk. Nagyon nehéz a 
kettőt összeegyeztetni. Nekem 
azért tetszik Radames, mert ő a 
szerelmet választja. 

H. Zs. 
••HMMMMMMMMMMMMMMI 

KMÉ M\)m atoll 
Nemrég írtunk a kiskundo-

rozsmai Dohos utcaiak pana-
száról. Gyermekeik nem játsz-
hatnak a kerítésen kívül, mert 
az úttesten sebességhajsza fo-
lyik: a nyílegyenes, kohósala-
kos út, amely lerövidíti a Sze-
ged felé tartó közlekedést, ön-
jelölt autó- és motorversenyzők 
prédája. Az ott lakók attól fél-
tek, mi lesz, ha utcájuk szilárd 
burkolatot kap; akkor szabadul 
csak el igazán a pokol. 

Ami másutt áldás, náluk 
átok: az aszfaltozás megtör-
tént. ezzel az elsőbbségadás 
ügye is elrendeződött, leg-
alábbis a hivatal szempontjá-
ból. A keresztező földutak 
ugyanis alárendeltek a szilárd 
burkolattal szemben, így len-

dülhet a kockás startzászló, in-
dulhat a rohanás. 

Egy telefonáló viszont a 
„polgári engedetlenség" köré-
be tartozó gondolatot fontolgat 
magában. Saját pénzén „fekvő 
rendőröket' kíván az útra he-
lyezni (nem egyenruhás köze-
gek lehasaltatásáról van szó -
emiatt még nem biztos, hogy 
lassítanának az autósok -, csu-
pán betonbuckák akadályoznák 
a száguldást). 

Ha ez nem megy, és a rend-
őrség sem csillapítja az ámok-
futókat; akkor marad még egy 
megoldás. Elköltözik a kör-
nyékről, és autóversenyt csak a 
tévében néz majd. 

Myilas 

Római katolikus 
plébániák 

B e l v á r o s — szombaton, 
július 17-én 7, 18 órakor : 
szentmise. Vasárnap, július 
18-án 7.30, 8.30, 10, 11.30, 18 
órakor: szentmise. Hétfőn, jú-
lius 19-én 7, 8, 18 órakor: 
szentmise. 

Alsóváros - szombaton, 
július 17-én 7.15 és 18 órakor: 
szentmise. Vasárnap, július 
18-án 7, 9, 18 órakor: szent-
mise. Gyálaréten 9 és Ságvári-
telepen 10.15 órakor: szent-
mise . Hétfőn, július 19-én 
7.15 és 18 órakor: szentmise. 

Felsőváros - szombaton, 
július 17-én 6.30, 7, 18 órakor: 
szentmise , 17.30 órakor: 

litánia. Vasárnap, júliusl8-án 
7, 8*30, 11,18 órakor: szentmi-
se, 17.30 órakor: litánia. Hét-
főn, július 19-én 6.30, 7, 18 
órakor : szentmise , 17.30 
órakor: litánia. 

Rókus - szombaton, július 
17-én 7, 8, 18 órakor: szent-
mise. Vasárnap, július 18-án 
6.30, 8, 9, 11, 18 órakor: szent-
mise. Hétfőn, július 19-én 7, 
8, 18 órakor: szentmise. 

Móraváros - szombaton, 
július 17-én 7, 18 órakor : 
szentmise. Vasárnap, július 
18-án 7, 9, 18 órakor: szent-
mise. 15 órakor a II. Kórház 

kápolnájában: szentmise. Hét-
főn, július 19-én 7, 18 órakor: 
szentmise. 

Újszeged - szombaton, jú-
lius 17-én 7.30, 18 órakor: 
szentmise, 16 órakor a kápol-
nában: szentmise. Vasárnap, 
július 18-án 7, 11.30, 18 óra-
kor: szentmise. Hétfőn, július 
19-én 18 órakor: szentmise. 

Református 
egyházközségek 

Kálvin tér - vasárnap, jú-
lius 18-án 8 órakor a templom-

ban: istentisztelet. 10 órakor: 
istentisztelet a templomban. 

Honvéd tér - szombat, jú-
lius 17-én, 18 órakor: űrvacso-
rai előkészület. Vasárnap, jú-
lius 18-án 8 órakor istentiszte-
let. Igét hirdet Papp László 
lelkész. 11 órakor: istentiszte-
let. Igét hirdet Zakar Ödön lel-
kész. 18 órakor: istentisztelet. 
Igét hirdet Papp László lelkész. 
Mindhárom alkalommal úrva-
csora. 

Újszeged - szombaton, 
július 17-én 18 órakor: imaóra. 
Vasárnap, július 18-án 9 óra-
kor: istentisztelet, 15 órakor 
Deszken: istentisztelet. Igét 
hirdet mindkét helyszínen 
Sipos Ete Zoltán lelkész. 

Kifulladó elhivatottság 

Hiteltelen" földkiadás 
Van ahol a bizottsági tagok 

útiköltségét fizetik ki, másutt 
havi 3 ezer forintos átalánnyal 
honorálják a fáradozásukat , 
akad példa az ülésenkénti 600. 
illetve 900 forintos térítésre is. 
Az ásotthalmi földkiadó bizott-
ság tagjai még egy fillért sem 
láttak. Aktatáskányi levelezés 
bizonyítja, hogy Papp Flórián, 
bizottsági elnökhelyettes igen 
helyteleníti e mentalitást. Sze-
mély szerint ő Szegedről jár ki 
az ülésekre, tízszer költött már 
emiatt buszra, benzinre. Ásott-
halmon három szövetkezetnek 
választottak egy 17 fős bizott-
ságot, s bizony nagyok a távol-
ságok. Mivel senkitől sem vár-
ható el, hogy a közért végzen-
dő feladatokat saját jövedelme 
terhére lássa el, előfordulhat, 
hogy emiatt határozatképtele-
nek lesznek az ülések, s meg-
akad a földkiadási folyamat. 

Áprilisban kelt leveleikben 
a köztársasági megbízottal és a 
fö ldműve lésügy i hivatal lal 
osztották meg ebbéli aggályu-
kat. Júniusban e témában elő-
ter jesz tés t tettek az önkor-
mányzat i testület i ülésnek, 
melynek határozata: elutasítás. 
Az indoklás szerint az éves 
költségvetésbe nem tervezhet-
ték e kiadások fedezetét. Tarta-
lékuk nincs, fgy az állami költ-
ségvetés terhére kerethiány mi-
att megelőlegezni nem tudják a 
földkiadó bizottság tagjainak 
költségét. A működés tárgyi 
feltételeit továbbra is bizto-
sítják. 

Pár napra rá e döntéssel zá-
radékolva írt a bizottság az or-
szágos és a megyei kárpótlási 
hivatalnak. Ebben már a követ-
kező mondat is o lvasha tó : 

A törvénykezéshez 
néhány száz honatya is 
elég, a törvények végre-
haj tásához már töbh 
ember , s főként pénz 
szükséges. Nincs ez más-
ként a földkiadó és föld-
rendező bizottságok ese-
tében sem. A törvény ki-
mondja, hogy a műkö-
dési feltételeket az ön-
kormányzatok biztosít-
ják az állami költségve-
tés terhére. A gyakorlat-
ban ennek értelmezése 
szándéktól és anyagi le-
hetőségtől függően rend-
kívül tarka képet mutat, 
erősítvén a nézetet, hogy 
az ördög a részletekben 
szeret rejtőzködni. 

„nem tudjuk vállalni a vissza-
menőleges költségtérítés meg-
fizetésének elmaradása miatt a 
további működést." 

Az ügy mindegyik szerep-
lője meg van róla győződve, 
hogy jogszerűen, s jogosan 
tartja magát igazához, lehető-
ségéhez. Úgy tűnik, a nagy 
ügyeket sem szabad már csak a 
lelkesedésre hízni. Régebben 
erre azt mondtuk volna, hogy 
mindenki a piacról él. most 
esetleg megjegyezzük, alakuló 
piacgazdasági keretek között 
tanulja mindenki az érdekérvé-
nyesítés szerepváltozatait. Ta-
lán, ha kapósabb, jobb földek 
lennének errefelé, mindenki-
nek sürgősebb lenne a kompro-
misszum. 

Tóth Szeles István 

ARANYEKSZER-
VÁSÁR júl. 16—25-ig! 

1 0 2 0 % engedménnyel 
az Aranytopáz Kft. 
összes üzletében. 

KARASZ U. 6. 
KÁRÁSZ 

U. 12. 
KÍGYÓ U. 2. 

MARS T É R 18. 

Takarmányárpa 
980 Ft/q eladó, 
amíg a készlet tart. 

Lucerna vetőmag 
212 Ft/q 
Kapható malmi őrlemény. 

AGORA RT. Terménybolt, 
Domaszék, Anna u. 6. 
Tel.: 62/348-046. 

Az M-Super Kft. 
a belvárosban nyíló 

butikjába 
női eladót keres 

napi 6 órában. 
Életkor: 20-35 éves 

korig. 
Érdeklődni: 19 óra után 

a 436-53l-es 
telefonszámon. 

FÖLDGÉP Tisza Építő Kft. 

Felvételt hirdet: 
- autószerelő 
- nehézgépszerelő 
- általános lakatos 
- gumikerekes hidraulikus 
kotrógépre gépkezelő 
munkakörbe. 

Jelentkezés: 
Algyő, Régi-Ipartelep 
62367-268-as telefonon. 

P Á R O S O K K O Z O T T 
A PÁRATLAN! 

Gutenberg utca páros oldalán, 
a 31. sz. alatt 
kiskertek, díszkertek, 
farmergazdaságok öntözési 
felszerelésének széles 
választékával várjuk kedves 
vevőinket! 
Olcsó locsolótömlők! 
Viz- és levegőtisztító berendezések! 
Páratlan kiszolgálás! 
Flamingó Gardena Mintabolt 

HÁZIORVOSI 
ÁLLÁSRA 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
A SZÉKKUTASI 

ÖNKORMÁNYZAT 
Felvilágosítást minden 

kérdésre írásban adunk. 
Cím: Polgármesteri hivatal 

6821 Székkutas, 
Béke u. 2. 


